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പ്രവാസിഭാരതീയ സമ്മാൻ അവാർഡുകൾ-2023 

ജനുവരി 02, 2023 

പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാൻ അവാർഡ് (PBSA) വിദേശ 
ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നൽകുന്ന രരദമാന്നത ബഹുമതിയാണ്.ഇന്ത്യയിലുും 
വിദേശത്ുും അവരവരുടെ ദമഖലകളിൽ മികച്ച ദനട്ടങ്ങൾ 
കരസ്ഥമാക്കിയവടര  പ്രവാസി ഭാരതീയ േിവസ് കൺടവൻഷന്ടെ 
ഭാഗമായി രി ബി എസ് എ  നൽകി ആേരിക്കുന്നു  

പ്രവാസി ഭാരതീയ േിവസ് (രി ബി ഡി) കൺടവൻഷന്ടെ 17-മത് 
എഡിഷൻ 2023 ജനുവരി 8-10 വടര മധ്യപ്രദേശിടല ഇൻദഡാെിൽ 
നെക്കുും. പ്രവാസി ഭാരതീയ േിവസ് ആദ ാഷങ്ങളുടെ സമർപ്പണ 
ടസഷനിൽ ടവച്ച് നെക്കുന്ന രി ബി ഡി കൺടവൻഷനിൽ ടവച്ച് 
ബഹുമാനടപ്പട്ട ഇന്ത്യൻ രാപ്രരതി പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാൻ 
അവാർഡുകൾ സമ്മാനിക്കുും. 

ബഹുമാനടപ്പട്ട ഉരരാപ്രരതി ടെയർമാനുും ബഹുമാനടപ്പട്ട 
വിദേശകാരയ മപ്ന്ത്ി വവസ് ടെയർമാനുമുള്ള ഒരു ജൂെി-കും-
അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയുും ജീവിതത്ിന്ടെ വിവിധ് തുെകളിലുള്ള മറ്റ് 
വിശിര അുംഗങ്ങളുും 2023-ടല പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാന് 
അവാർഡുകൾക്കുള്ള ദനാമിദനഷനുകൾ രരിഗണിച്ചു. 
ഐകകണ്ദേനയാണ് അവാർഡ് ദജതാക്കടള തിരടെെുത്ത്. 
വിവിധ് ദമഖലകളിൽ നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ വകവരിച്ച 
മികവിടനയാണ് അവാർഡ് ദജതാക്കൾ പ്രതിനിധ്ീകരിക്കുന്നത്. 
പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാൻ രുരസ്കാരും 2023  ന് ജൂെി കും 
അവാർഡ് കമ്മിറ്റി ശുരാർശ ടെയ്ത അവാർഡ് ദജതാക്കളുടെ 
രട്ടിക താടെ ടകാെുക്കുന്നു 

പ്കമ നമ്പർ  ദരര്  രാജയും  ദമഖല 

1. 1 

ടപ്രാഫ. ജഗേീഷ് 
ദെന്നുരതി  

ഓസ്ദപ്െലിയ ശാസ്പ്തും & സാദേതികവിേയ/ 
വിേയാഭയാസും 



1. 2 ടപ്രാഫ.സഞ്ജീവ് ദമത് ഭൂട്ടാൻ വിേയാഭയാസും 

1. 3 

ടപ്രാഫ. േിലീപ് ലൗദടാ  പ്ബസീൽ കല & 

സുംസ്കാരും/വിേയാഭയാസും 

1. 4 

ദഡാ. അലക്സാടർ 
മാളിദയക്കൽ ദജാൺ  

പ്ബൂടണ 
ോെുസ്സലാും 

മരുന്ന് 

1. 5 

ദഡാ.വവകുണ്േും അയ്യർ 
ലക്ഷ്മണൻ 

കാനഡ കമ്മയൂണിറ്റി ടവൽടഫയർ 

1. 6 

ദജാഗീന്ദർ സിുംഗ് നിജ്ജാർ ടപ്കാദയഷയ കല & 

സുംസ്കാരും/വിേയാഭയാസും 

1. 7  ടപ്രാഫ. ൊുംജീ പ്രസാദ് ടഡൻമാർക്ക് വിവരസാദേതികവിേയ 

1. 8 

ദഡാ.. കണ്ണൻ 
അമ്പലത്ിൽ  

എദതയാരയ കമ്മയൂണിറ്റി ടവൽടഫയർ 

1. 9 

ദഡാ. അമൽ കുമാർ 
മുദഖാരാധ്യായ  

ജർമ്മനി കമ്മയൂണിറ്റി 
ടവൽടഫയർ/ടമഡിസിൻ 

1. 10 

 ദഡാ.മുഹമ്മദ് ഇർഫാൻ 
അലി 

ഗയാന രാപ്രീയും/സാമുോയിക 
ദക്ഷമും 

1. 11 

പ്ശീമതി െീന വിദനാദ് 
രുഷ്കർണ്ണ 

ഇപ്സാദയൽ ബിസിനസ്/കമ്മയൂണിറ്റി 
ടവൽടഫയർ 

1. 12 

ദഡാ.മഖ്സൂേ സർഫി 
ഷിദയാതാനി 

ജപ്പാൻ വിേയാഭയാസും 

1. 13 ദഡാ. രാജദഗാരാൽ  ടമക്സിദക്കാ വിേയാഭയാസും 

1. 14 

പ്ശീ. അമിത് വകലാഷ് 
െപ്ന്ദ ലത്് 

ദരാളട് ബിസിനസ്/കമ്മയൂണിറ്റി 
ടവൽടഫയർ 

1. 15 

പ്ശീ. രരമാനന്ദ സുഖുമൽ 
േസവാനി 

െിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് 
ദകാുംദഗാ 

കമ്മയൂണിറ്റി ടവൽടഫയർ 

1. 16 പ്ശീ. രിയൂഷ് ഗുപ്ത സിുംഗപ്പൂർ ബിസിനസ്സ് 

1. 17 പ്ശീ. ദമാഹൻലാൽ ഹിെ േക്ഷിണാപ്ഫിക്ക കമ്മയൂണിറ്റി ടവൽടഫയർ 

1. 18 

പ്ശീ. സഞ്ജയ്കുമാർ 
ശിവഭായ് രദട്ടൽ 

േക്ഷിണ സുഡാൻ ബിസിനസ്/കമ്മയൂണിറ്റി 
ടവൽടഫയർ 

1. 19 പ്ശീ ശിവകുമാർ നദെശൻ പ്ശീ ലേ കമ്മയൂണിറ്റി ടവൽടഫയർ 

1. 20 

ദഡാ.ദേവൻെപ്ന്ദദഭാസ് 
ശർമൻ 

സുരിനാും കമ്മയൂണിറ്റി ടവൽടഫയർ 



1. 21 ദഡാ.അർച്ചന ശർമ്മ  സവിറ്റ്സർലൻഡ് ശാസ്പ്തും & സാദേതികവിേയ 

1. 22 

ജസ്റ്റിസ് പ്ഫാേ് ആർതർ 
സീപ്പർസാദ് 

പ്െിനിഡാഡ് കമ്മയൂണിറ്റി 
ടവൽടഫയർ/വിേയാഭയാസും 

1. 23 

പ്ശീ സിദ്ധാർത്ഥ് 
ബാലെപ്ന്ദൻ 

ജപ്പാൻ ബിസിനസ്/കമ്മയൂണിറ്റി 
ടവൽടഫയർ 

1. 24 

പ്ശീ. െപ്ന്ദകാന്ത്് 
ബാബുഭായ് രദട്ടൽ 

ടമക്സിദക്കാ മാധ്യമങ്ങൾ 

1. 25 

ദഡാ. േർശൻ സിുംഗ് 
ധ്ലിവാൾ 

ദരാളട് ബിസിനസ്/കമ്മയൂണിറ്റി 
ടവൽഫയർ 

1. 26 

പ്ശീ രാദജഷ് 
സുപ്ബഹ്മണയും 

െിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് 
ദകാുംദഗാ 

ബിസിനസ്  

1. 27 

പ്ശീ. അദശാക് കുമാർ 
തിവാരി 

സിുംഗപ്പൂർ ബിസിനസ്സ് 

 
നയൂ ടഡൽഹി 
ജനുവരി 02, 2023 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 


